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ACTA  DA  S E S SÃO  E X T RAORD INÁR I A  DA  A S S EMB L E I A  

MUN I C I PA L  D E  P EN I CH E ,  R E A L I Z ADA  NO  D I A  8  D E  JUNHO   

D E  2 0 1 0 :  

 

Aos oito dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, no Auditório do Edifício 

Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, estando 

presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, Américo Araújo Gonçalves e Carlos 

Alberto Lourenço de Almeida, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo 

Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel 

Prioste Salvador, Ricardo José Silva Martins, Floriano Serrano Sabino, António Filipe 

Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, José António Bombas Amador, 

Mariana da Conceição Santos Rocha, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Licínio 

Pereira, Maria Estrela Maia de Paiva das Neves, Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, 

João Manuel Gonçalves Bento Pinto, Carlos Manuel Alves Santana, Cristina Maria Luís 

Leitão, Paulo Jorge Amaro Balau, Rui Pedro Maia dos Santos, Filipe Maia de Matos 

Ferreira Sales, Dina Maria Chagas Santos, João Santíssima Trindade Sousa Jorge, 

Anabela Correia Dias, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, João Manuel Jesus Gomes e 

Natália Susana Colaço Rocha, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período da ordem do dia: 

1 – Emissão de parecer sobre o recrutamento de trabalhadores sem 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, nos termos das alíneas 

a) e b) do nº 11 do artigo 23º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril. 

 

2.º - Período de intervenção do público. 

 

Assistiram à reunião o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia, e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Maria 

Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge 

Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 

Domingos. 
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SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia Municipal dos 

pedidos de suspensão de mandato, por motivos profissionais e pessoais, a seguir indicados: 

- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Pedro Manuel Tavares Varão, para o dia de hoje; 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, pelo período 

de 30 dias; 

- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, para o dia de hoje; 

- Da Senhora Arminda Glória Félix Martins Brás, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Vítor Miguel Silva Delgado Marques, para o dia de hoje; 

- Do Senhor José António Leitão da Silva, para o dia de hoje; 

- Do Senhor Ademar Vala Marques, para o dia de hoje;   

- Da Senhora Anabela Soares, pelo período de uma semana. 

 

A Assembleia Municipal, por unanimidade, concedeu as suspensões dos 

mandatos solicitadas e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas 

respectivas listas da CDU e do PSD, os Senhores Maria Estrela Maia de Paiva das 

Neves, Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, João Manuel Gonçalves Bento Pinto, Rui 

Pedro Maia dos Santos, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Dina Maria Chagas Santos 

e João Santíssima Trindade Sousa Jorge, reconheceu os seus poderes, pelo que passaram 

de imediato a participar na reunião.    

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

EMISSÃO DE PARECER SOBRE O RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES SEM RELAÇÃO  JURÍDICA 

DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, NOS TERMOS DAS ALÍNEAS A) E B) DO Nº 11 

DO ARTIGO 23º DA LEI Nº 3-B/2010, DE 28 DE ABRIL.   

 

Passando a Assembleia Municipal à apreciação do único ponto da ordem de 

trabalhos, intervieram os Senhores adiante identificados: 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que fizesse uma introdução sobre o 
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assunto em apreciação. 

  

Senhor Presidente da Câmara: 

Solicitou compreensão para o facto de se ter convocado esta sessão com carácter 

de urgência, explicando as razões que estavam subjacentes.  

Referiu a aprovação do Mapa de Pessoal em 23 de Abril, a publicação da Lei do 

Orçamento do Estado, com as restrições à admissão de pessoal e a proposta de PEC, em 

aprovação na Assembleia da República, que previa o congelamento total de admissões 

de pessoal, o que, a concretizar-se, punha em risco o funcionamento normal de muitos 

serviços municipais.  

Disse que a Câmara tinha vindo, ao longo dos anos, a estabilizar a situação dos 

trabalhadores e que considerava que o assunto em discussão deveria ser bem 

ponderado em termos de necessidades de recursos humanos.  

 

Senhor Américo Gonçalves:   

Disse que a Administração Pública tinha sido sempre o pior empregador, pois 

deixava sempre os trabalhadores em situações de limite e que não compreendia que a 

Câmara levasse 5 anos a resolver a situação dos seus trabalhadores contratados a prazo. 

Perguntou se a proposta apresentada contemplava uma entrada por duas 

saídas, se os encargos mensais eram os mesmos, como estava estipulado por Lei. 

Afirmou que tinha muitas dúvidas que o Ministério das Finanças concordasse 

com a proposta em análise.  

Fez uma breve análise sobre o número de lugares de Assistentes Operacionais 

propostos, fazendo também menção à qualidade de alguns serviços prestados. 

Disse, por último, que concordava que os trabalhadores deviam passar a 

contratados por tempo indeterminado, mas que entendia que devia de haver alguma 

contenção de custos, para não se hipotecar o futuro. 

 

Senhor Carlos Santana:   

Disse que mais uma vez estava confrontado com uma sessão da Assembleia 

Municipal preparada em cima do joelho, para decidir situações complicadas. 

Perguntou como é que um partido que estava sempre contra o trabalho 

precário, levava 5 anos para resolver a situação de trabalhadores que asseguravam 

necessidades permanentes de trabalho. 

Perguntou também se a Câmara não tinha pago indemnizações por caducidade 
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de contrato a trabalhadores que depois eram recrutados através de empresas de mão-

de-obra temporária. 

Disse que a proposta dos SMAS apresentava a justificação por cada um dos 

seus 6 trabalhadores e a proposta da Câmara apresentava só a justificação para o total 

dos 140 trabalhadores, facto com que não concordava. 

Acrescentou que estava em causa o futuro desses 140 trabalhadores, uma vez 

que os requisitos da Lei eram-lhes muito desfavoráveis e tinha dúvidas que o Ministro 

das Finanças aprovasse a proposta.  

Perguntou como é que os SMAS iria arranjar dinheiro para pagar ao pessoal a 

contratar, perguntando também se a Câmara iria pagar a água em dívida, para 

viabilizar tais contratações. 

 

Senhor Tiago Gonçalves:     

Leu a seguinte intervenção: 

“- A minha primeira palavra vai para os trabalhadores do município, estão aqui 

muitos presentes, que dão a cara pela Câmara junto dos cidadãos, tenham ou não boas 

condições de trabalho, desde os contratos até às relações laborais (com colegas, com 

superiores e dirigentes).  

- Porquê só agora? Se existiam necessidades, está aqui fundamentado e se o 

vínculo de alguns trabalhadores do município é precário… Renovo a pergunta, porquê 

só agora? 

- Houve contacto com o Ministério das Finanças e da Administração Pública 

para acautelar o bom desfecho desta proposta? 

- Se é verdade ou não que a dotação orçamental para as despesas de pessoal foi 

corrigida em relação ao orçamento em curso? 

- Qual é o encargo futuro com despesas de pessoal? Quantos funcionários têm 

hoje o município e no futuro quantos terá? E que despesa representam? 

- Foi encomendado, pedido ou promovido algum estudo especializado sobre a 

necessidade em número destes lugares e que corrobore a imprescindibilidade que os 

técnicos das unidades orgânicas propuseram? 

- Existe algum parecer jurídico que indique o preenchimento do requisito legal 

que o conceito de excepcionalidade comporta? Ainda para mais porque há muitas 

maneiras de apreciar a excepcionalidade de uma questão. E essa questão não é 

desprezível, porque falamos de um número – 132, repito, 132 – que é elevado. 

- Queremos ver esclarecidas estas questões. Mas desde já digo, não será pela 
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bancada do Partido Socialista que iremos impedir que os trabalhadores do município, 

que hoje prestam e dão o seu melhor em prol desta terra vejam a sua vida 

comprometida.” 

 

Senhor Paulo Balau: 

Perguntou se estas medidas eram para passar os trabalhadores contratados para 

o “quadro” ou para prolongar os seus contratos. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse que qualquer concurso público não era para o trabalhador A ou B, mas 

para a satisfação de necessidades permanentes de trabalho. 

 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que o PSD tinha tido contratos a prazo e tinha levado pancada da CDU, 

acontecendo o mesmo nos mandatos do PS e agora a CDU, que tinha mantido esses 

contratos, mostrava a sua coerência de actuação, criticava os outros e depois fazia pior.  

 

Senhor Rui Santos: 

Disse que parecia que só hoje é que havia necessidades permanentes de pessoal 

e perguntou se tais necessidades já não existiam anteriormente. Acrescentou que o PSD 

se preocupava com a situação laboral dos trabalhadores, que não tinha sido resolvida 

nos últimos cinco anos, que estava a favor que se tornassem medidas para resolver tal 

situação, mas que estava contra a forma apressada como o Executivo comunista 

apresentava este assunto, quando tinha tido 4 anos para o fazer. 

Disse ainda que o que iam votar era um regime de excepção para regularizar a 

situação de 140 trabalhadores, que parecia que não se enquadrava com o que o 

legislador pretendia e que, por isso, era difícil não votar contra a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal. 

 

Senhor Presidente da Mesa:   

Disse que não encontrava qualquer ilegalidade na proposta e que a discussão se 

encontrava nos parâmetros legais definidos pelo autor do diploma legal. 

Frisou que folgava em constatar que os membros da Assembleia se 

preocupavam com a situação dos trabalhadores municipais. 

Salientou ainda que o que estava em causa era a necessidade de dar segurança 
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aos trabalhadores municipais, que eram imprescindíveis para garantir o funcionamento 

normal da Câmara. 

 

Senhor Henrique Bertino:  

Disse que o Grupo da CDU era defensor da estabilidade contratual dos 

trabalhadores das autarquias locais e que nos últimos dois, três anos, devido às 

importantes alterações de toda a legislação laboral, tinha sido difícil regularizar as 

situações de trabalho a prazo. 

Frisou que o que estava a ser discutido eram as novas regras de admissão de 

pessoal impostas pelo Orçamento de Estado, cujas regularizações já estavam previstas 

no Mapa de Pessoal. 

Esclareceu que não tinham sido pagas indemnizações a trabalhador por 

caducidade dos contratos a prazo, mas sim as compensações previstas na Lei. 

Referiu-se à observação feita sobre o estado dos jardins, dizendo que era 

defensor de que o trabalho nos jardins fosse feito pelos trabalhadores municipais e não 

por empresas da especialidade. 

Salientou ainda que considerava a proposta apresentada pela Câmara bastante 

explícita e bem fundamentada, referindo também as necessidades actuais de algumas 

valências técnicas. 

 

Senhor Presidente da Câmara:    

Disse que este Executivo se diferenciava em muito em relação aos Executivos 

anteriores, no tocante à normalização de situações laborais. 

Afirmou que iria solicitar à equipa de recursos humanos que ilustrasse a 

situação laboral em 2005, as melhorias efectuadas das condições laborais e os 

constrangimentos encontrados ao longo do último mandato. 

Rejeitou em absoluto a acusação de estar a apresentar a proposta em apreciação 

à pressa, uma vez que era o timing imposto pela Lei do Orçamento do Estado e pela 

proposta de Lei sobre o PEC. 

Disse que em 2006 havia as limitações do Quadro de Pessoal, que só com a 

aprovação em 2009 do Mapa de Pessoal, foram ultrapassadas e que as compensações 

pagas aos trabalhadores tinham sido as que estavam previstas na Lei. Referiu que já 

tinha pago compensações a trabalhadores com contratos anteriores a 2006. Deu uma 

explicação sobre a morosidade dos procedimentos concursais, facto que tinha levado ao 

pagamento da maioria das compensações.  
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Enumerou os procedimentos iniciados e concluídos para contratação de 

pessoal, salientando que os autarcas não podiam, por lei, fazer parte dos respectivos 

júris. 

Discordou em absoluto das afirmações produzidas em relação ao estado dos 

jardins, dizendo que a Câmara não comungava da mesma opinião. 

Sobre a diferença das propostas dos SMAS e da Câmara, disse que a 

fundamentação apresentada era a que a Lei exigia, salientando o número de 

trabalhadores visados em cada proposta, sendo 6 dos SMAS e 140 da Câmara.  

Disse ainda que a proposta tinha sido desenvolvida a partir do Mapa de Pessoal 

que tinha sido aprovado pela Assembleia Municipal na sessão de 23 de Abril passado. 

 

Senhores Director Delegado dos SMAS e Director do DAF  

Deram uma explicação pormenorizada sobre as propostas em apreciação.  

 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que não tinha qualquer dúvida em relação à proposta dos SMAS e que 

deveria ser apresentada separada da proposta da Câmara.  

Acrescentou que o Presidente da Câmara tinha dito que os políticos não 

pertenciam aos júris dos concursos e que nem conhecia alguns dos candidatos 

admitidos, mas que para bom entendedor meia palavra bastava.  

Quanto às indemnizações ou compensações, disse que não interessava a 

palavra utilizada, mas sim que os trabalhadores tinham recebido o dinheiro, facto que 

se resumia a uma falta de capacidade de gestão do Executivo.  

Afirmou que não estava disposto a passar um cheque em branco ao Executivo, 

para resolver contratos que iriam acabar até 2011 e que não ia votar favoravelmente, 

porque não iria arriscar a sua cabeça, para poder vir a pagar por uma situação que 

poderia ser ilegal.   

Frisou que se o Executivo errasse que assumisse o erro e que não estava para ser 

responsabilizado pelos erros do Executivo. Disse ainda que não sabia se esta situação 

daria a perda de mandato.  

 

Senhor Américo Gonçalves:  

Disse que tinha dúvidas se daqui por um ano os encargos com pessoal se 

manteriam. 

Justificou a sua observação em relação ao jardim existente frente à Escola 
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Secundária.  

Solicitou esclarecimentos sobre o número de lugares propostos pôr a concurso, 

de diversas unidades orgânicas.  

 

Senhor José António Amador:  

Respondeu à afirmação do Senhor Paulo Balau sobre o Executivo não saber 

gerir, dizendo que há pouco tempo tinha havido eleições e a bancada do Grupo da CDU 

tinha aumentado, provavelmente por a população ter visto alguma coisa de concreto. 

Acrescentou que a Câmara deveria ter os funcionários necessários para prestar 

um bom serviço às populações. 

 

Senhor Rui Maia dos Santos: 

Disse que a legalidade que se punha em causa era a legalidade da resolução que 

daqui saísse. Salientou que não se estava a julgar os trabalhadores municipais, mas sim 

o que era proposto pela Câmara, que achava que ia contra o espírito da Lei, no tocante à 

redução dos postos de trabalho. 

 

Senhor Presidente da Mesa: 

Disse que nas últimas intervenções se estava a fazer passar a ideia de que a 

Assembleia Municipal era permissiva a questões de ilegalidade.   

 

Senhor João Gomes: 

Perguntou se, caso a Assembleia Municipal aprovasse a proposta da Câmara, o 

Executivo informava o Governo do conteúdo da mesma, uma vez que, em sua opinião, 

não se estava a cumprir a Lei.  

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Disse que se estava a incorrer numa má interpretação da Lei, quanto à 

comunicação ao Governo. 

 

Senhor João Gomes: 

Perguntou se o Senhor Presidente tinha lido o artigo 8º. 

 

Senhor Carlos Santana: 

Perguntou se tinha sido apresentada a proposta da Câmara aos Vereadores, na 
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última reunião de emergência que a Câmara tinha feito. 

Disse que a questão principal era como estava a ser conduzido o processo e não 

tinha nada a ver com os trabalhadores e que este trabalho tinha surgido em cinco dias e 

estava a ser julgado agora pela Assembleia Municipal.  

Frisou que quem seria o responsável pela aprovação da proposta em apreciação 

não seria o Executivo nem os trabalhadores, mas sim os elementos da Assembleia 

Municipal e que quando falava nas compensações, não era pelo dinheiro pago, mas 

pelo facto dos trabalhadores saírem e depois entrarem, pois se eram necessários, porque 

não tinham sido tratados atempadamente os seus processos de admissão. 

Quanto às questões técnicas, disse que quando se falava de ilegalidade, referia-

se ao resultado final que não estava conforme a lei.  

 

Senhor Tiago Gonçalves: 

Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se os membros do PS só deviam vir 

às sessões da Assembleia para votar, uma vez que já estavam informados pela 

documentação distribuída, se era isso o conceito que tinha do funcionamento da 

Assembleia.  

Perguntou também se existia algum parecer jurídico que esclarecesse o conceito 

de excepcionalidade e quantos concursos é que tinham sido realizados em 2009.  

Disse ainda que só os membros eleitos da Assembleia e da Câmara é que 

deveriam intervir nas sessões, não concordando com as intervenções dos técnicos e 

trabalhadores municipais, frisando que ele colocaria as questões e o Presidente da 

Câmara responderia a essas questões.  

Referiu que a documentação enviada para esta sessão não tinha cumprido os 

prazos previstos na Lei nº 169/99 e no C.P.A. 

 

Senhor Paulo Balau: 

Disse que achava que o Presidente da Câmara poderia remeter as respostas 

para os técnicos municipais, em casos excepcionais.  

Sobre a intervenção do Senhor José António Amador disse que já estava 

provado que o Executivo não sabia gerir e que, se fosse uma empresa privada, há muito 

que teriam ido à falência. 

Acrescentou que só tinha ganho as eleições por saberem gerir a imagem e não a 

Câmara. 

Disse também que a Câmara tinha celebrado e mantido os contratos a prazo 
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para poder ter algum controlo sobre os trabalhadores contratados. 

 

Senhor Presidente da Mesa:  

Disse que pensava que o Senhor Paulo Balau estava a fazer acusações gravosas 

e que estas deveriam ser comprovadas. 

 

Senhor João Pinto:  

Disse que a proposta em análise tinha por base o Mapa de Pessoal, aprovado 

em 23 de Abril último, que a lei dos contratos a prazo tinha sido aprovado pela 

primeira vez por Mário Soares, quando era Primeiro-Ministro e perguntou se alguma 

força política tinha apresentado qualquer proposta para passar os trabalhadores 

contratados para o Quadro Pessoal.  

Disse, por último, que a CDU votaria favoravelmente a proposta. 

 

Senhor Presidente da Câmara:  

Disse que a Assembleia Municipal era um local público, com responsabilidades 

e que deveria haver algum cuidado para não pôr em causa a actuação dos técnicos e 

trabalhadores municipais. 

Acrescentou que só se deixava controlar quem quisesse e que os contratos a 

prazo eram para serem extintos à medida que fossem caducando.  

Afirmou também que grande parte dos contratos a prazo que agora se queria 

transformar em contratos por tempo indeterminado tinham sido celebrados 

anteriormente a 2006 e deu vários exemplos.   

Quanto às intervenções dos técnicos, disse que se a Assembleia assim o 

decidisse, não participariam nas sessões para prestarem esclarecimentos ou 

apresentarem quaisquer assuntos.  

Quanto à intervenção do Senhor Tiago Gonçalves, disse que tinha tomado a 

liberdade de dizer o que tinha dito por saber que dispunha sempre de abundante 

informação em relação aos temas discutidos. Acrescentou que era disponibilizada muita 

informação à Assembleia e que por vezes não era tida em consideração por alguns 

elementos. Esclareceu que a informação para esta sessão tinha sido gradualmente 

disponibilizada durante 3 dias. 

Sobre o conceito de excepcionalidade, disse que a proposta respeitava todo o 

quadro legal que a sustentava e, por isso, não tinham achado necessário solicitar 

qualquer parecer jurídico.  
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Senhor Américo Gonçalves:  

Disse que a Câmara tinha realizado uma exposição no Edifício Cultural, da 

autoria de uma professora e que tinha pago todas as despesas relativas a essa exposição, 

o que não concordava. Perguntou se a Câmara tratava todos os autores de exposições 

da mesma maneira e se recebia alguma contrapartida, caso os autores das exposições 

vendessem algumas obras.  

 

Senhor Presidente da Câmara:  

Disse que era a primeira vez que esta questão era colocada. Frisou que a 

Câmara dava oportunidade aos artistas locais de exporem as suas obras e de mostrar a 

sua arte e que sempre suportaram as despesas dos convites e da publicidade às 

exposições, por considerarem que os artistas locais mereciam isso. 

Disse, por último, que registava a opinião do Senhor Américo Gonçalves.  

 

Senhor João Gomes:  

Voltou a perguntar se o Executivo iria dar conhecimento da proposta em 

discussão ao Governo.  

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Leu o nº 3 do artigo 8º da proposta de lei e esclareceu que não iria dar 

conhecimento ao Governo por a lei assim não o determinar. 

 

Senhor Henrique Bertino: 

Afirmou que o resultado da gestão autárquica do último mandato tinha sido 

votado em Outubro de 2009 e que o resultado estava à vista. 

Disse que os contratos a prazo só deviam ser utilizados para situações de 

trabalho mesmo a prazo. 

Referiu que os Grupos da Assembleia tinham uma filosofia diferente em relação 

à cultura e que achava que os apoios dados, tanto a associações culturais, como a 

artistas eram primordiais para o desenvolvimento cultural de Peniche. 

 

Senhor Tiago Gonçalves:  

Sobre a participação dos técnicos na Assembleia Municipal, esclareceu o sentido 

da sua intervenção, dizendo que não queria desconsiderar a competência técnica dos 

trabalhadores municipais. Frisou que a Assembleia era um órgão de debate político, 
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centrado nos seus membros e que a intervenção dos técnicos deveria ser sempre com 

carácter excepcional.  

Perguntou se existia ou não o parecer jurídico sobre o conceito de 

excepcionalidade.  

Sobre a afirmação de que quem tinha criado a lei dos contratos a prazo tinha 

sido Mário Soares, perguntou se sabiam quais os municípios que utilizavam mais os 

contratos de trabalho a prazo.    

Disse, por último, que nenhuma força política tinha apresentado proposta de 

alteração ao Quadro de Pessoal, por a gestão de pessoal ser uma competência própria 

do Presidente da Câmara.  

 

Senhor Filipe Sales: 

Disse que já era meia-noite e quarenta minutos e constatava a inconclusividade 

dos trabalhos, salientando a falta de optimização dos tempos de intervenção, o que 

achava lamentável. 

Disse que a sua posição era desfavorável, tendo em conta o timing da 

apresentação do assunto, que não achava o mais indicado. 

Perguntou se não existia ninguém em Peniche para ser colocado na área da 

comunicação da Câmara. 

 

Senhor Carlos Santana:  

Dirigindo-se ao público presente, disse que a apresentação atrasada da 

informação tinha provocado o esvaziamento político do debate. 

Referiu ainda que, quando a Câmara queria justificar alguma coisa, mandava 

sempre os técnicos para a frente.  

Disse ainda que o parecer da ANMP considerava a proposta de lei 

inconstitucional e que esperava que esse parecer fosse considerado. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 

Informou que a pessoa a colocar na área da comunicação, vinha através do 

programa CEI e esclareceu que não tinha havido nenhuma discriminação em relação a 

qualquer pessoa natural de Peniche.  

 

Submetida a votação, foi a proposta apresentada, aprovada por maioria, com 20 

votos a favor, 2 abstenções e 5 votos contra.  
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O Grupo do PSD apresentou a seguinte declaração de voto:  

«A proposta enviada à Assembleia Municipal no dia 8 de Junho de 2010, 

propunha que os Membros da Assembleia Municipal aprovassem a abertura futura de 

concursos, utilizando um regime de excepção previsto no nº 2 do artigo 23º da Lei nº 3-

B/2010, que refere: 

“… em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, e ponderada a evolução 

global dos recursos humanos do Ministério em que aquele se integra, ser emitido parecer 

favorável ao recrutamento em número superior ao previsto no número anterior”. 

Foi-nos solicitado parecer sobre o recrutamento de trabalhadores sem relação 

jurídica de emprego público indeterminado, que resultará na abertura de 132 concursos.  

Os membros da Assembleia Municipal signatários desta Declaração de Voto 

decidiram votar contra a proposta apresentada com a seguinte justificação: 

1. Foram apresentados pedidos de abertura de concurso relativos a 132 

“situações excepcionais”. Tendo a Câmara Municipal de Peniche um total de 

288 funcionários contratados por tempo indeterminado, à data de Dezembro 

de 2009, podemos constatar que contratar mais 132 funcionários 

corresponderá a uma contratação de mais 45,83% do total actual de 

funcionários.  

2. Um acréscimo de quase 50% não pode passar com base na excepção que a lei 

prevê para os casos verdadeiramente excepcionais. Está em causa, por isso, 

uma fraude à lei e um desrespeito pelos limites que a Lei do Orçamento 

impõe.  

3. Além disso, as justificações apresentadas para utilização do regime de 

excepção (à excepção dos SMAS), não clarificaram a efectiva necessidade de 

todos os 132 postos de trabalho.  

4. Consideramos que a política seguida pelo executivo comunista, ao longo 

dos últimos 5 anos, não foi correcta, uma vez que não foram acautelados os 

postos de trabalhado realmente imprescindíveis. Em vez de argumentarem 

agora com situações excepcionais, deviam ter aberto concursos em tempo 

útil para os quadros da Autarquia.  

5. Não nos é possível aprovar a abertura de novos concursos com base na 

imprescindibilidade dos postos de trabalho, porque a justificação agora 

apresentada poderá não se verificar no momento em que ocorrer o término 

dos contratos em causa.  

6. Assim, os Membros da Assembleia Municipal signatários desta declaração, 
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votam contra a proposta do executivo, por considerarem que é feita com 

base no uso indevido de uma excepção legal, constituindo uma ilegalidade 

que pode acarretar consequências graves para a autarquia (como já alertou o 

Ministro das Finanças) e a ilegalidade e anulação dos concursos que venha a 

abrir com base nesta deliberação. 

7. O nosso voto contra não pode ser confundido com um ataque à competência 

dos funcionários: não é nossa opinião, nem é isso que está em causa. Está em 

causa a capacidade/legalidade de a CMP admitir tal número de 

funcionários.  

Peniche, 8 de Junho de 2010 

Carlos Manuel Alves Santana 

Cristina Maria Luís Leitão 

Paulo Jorge Amaro Balau 

Rui Maia Santos 

Filipe de Matos Sales » 

 

O Grupo do PS apresentou a seguinte declaração de voto:  

«Os funcionários do Município de Peniche, sejam os que estão em serviço da 

Câmara Municipal ou dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, são a 

primeira linha da frente do combate pelo desenvolvimento do concelho junto dos 

cidadãos, tenham ou não boas condições de trabalho, desde contratos laborais até às 

relações com superiores dirigentes ou políticos. São também eles que promovem o bom 

funcionamento dos serviços que o Município presta aos cidadãos e quando a força do 

trabalho que tenta mover e puxar pelo concelho é necessária, são os primeiros a 

responder a esse desafio, daí que a questão que nos foi colocada acerca dos seus 

vínculos contratuais seja de especial importância. 

 Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de 

Peniche, considerando a avaliação da matéria em causa, das suas consequências e dos 

seus aspectos complexos do ponto de vista financeiro e de legalidade, entendeu votar 

favoravelmente a emissão de parecer sobre o recrutamento de trabalhadores sem 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, pelos motivos que se 

expõem: 

1. A necessidade e a premência justificada de profissionais para o bom 

funcionamento e prestação de serviços de qualidade pelo Município aos cidadãos; 
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2. As consequências da falta de profissionais e o constrangimento que o novo 

quadro legal coloca à admissão de pessoal; 

3. A precariedade dos vínculos laborais do pessoal em serviço da Câmara 

Municipal e dos Serviços Municipalizados, que constitui, em grande parte dos casos 

uma situação de injustiça face aos demais trabalhadores; 

4. A importância da renovação dos quadros de pessoal do Município de modo a 

permitir um rejuvenescimento dos servidores e funcionários da Autarquia e a 

adequação às novas exigências dos novos tempos. 

Todavia, registamos que durante a discussão do assunto não só foi admitido pelo 

Sr. Presidente da Câmara que não realizou quaisquer contactos ou diligências junto do 

Ministério das Finanças e da Administração Pública, a fim de acautelar o bom desfecho 

destes procedimentos, como também, não ficou claro das respostas às interpelações e 

pedidos de esclarecimentos que formulámos quais serão os encargos futuros com 

despesas de pessoal, nem o número exacto de funcionários actualmente em serviço do 

Município. Além disso, fizemos questão de alertar que não tendo havido a preocupação 

em proceder a contactos com o Governo, a criação de expectativas junto dos actuais 

funcionários do Município deverá ser assumida totalmente pelo executivo da CDU, em 

caso destes procedimentos não terem o desfecho que todos esperamos e desejamos, e 

que em vez do sacudir de responsabilidades para quem está mais longe caso haja esse 

desfecho negativo deverá o executivo da CDU assumir esse desfecho negativo por 

inteiro.  

Mais fazemos notar que não ficou absolutamente justificado nalguns casos a 

excepcionalidade proposta, nem nos parece que algumas justificações se assentem em 

critérios adequados. 

Contudo, entendendo o superior interesse dos munícipes e as consequências 

negativas deste quadro legal para aqueles que têm servido o Município, o Grupo 

Municipal do Partido Socialista entendeu votar favoravelmente a proposta, 

manifestando, como em democracia é de direito, algumas dúvidas e solicitando maiores 

esclarecimentos.  

Por último, referimos ainda que não entendemos que não tenha havido um 

controlado e sucessivo procedimento tendo em vista a resolução destes casos após o 

descongelamento das admissões de pessoal, e registamos que tal eventualmente possa 

não ter sido realizado por atenção ao calendário eleitoral autárquico. Igualmente 

registamos que o Partido Socialista assumiu, mais uma vez, à semelhança do que 

aconteceu com as Taxas e Licenças Municipais, uma posição sem tácticas nem 
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calculismos eleitorais, nem ofensiva das posições que coerentemente sempre defendeu, 

ao mesmo tempo que não renega a sua postura de exigência e de firmeza quanto à boa 

gestão dos recursos públicos, nomeadamente, nos gastos descontrolados com horas 

extraordinárias. Hoje, na oposição, mas da mesma se fosse poder, os eleitos do Partido 

Socialista votaram defendendo as posições que sempre acreditaram ser as melhores 

para a defesa dos superiores interesses do concelho e dos seus munícipes. Nem todos os 

partidos políticos podem dizer o mesmo. 

 Paços do Município de Peniche, 8 de Junho de 2010. 

Os Deputados Municipais do PS 

Tiago Gonçalves 

Américo Gonçalves 

Anabela Dias 

João Gomes 

Natália Colaço Rocha 

Silvino João» 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo zero horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que                         

eu, Américo Araújo Gonçalves, 1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada 

pela Mesa. 

 


